Zápis
z 29. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 8. 9. 2015 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 412 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. J. Sobotka,
M. Vlasák,
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, MUDr. P. Trpák,
Nepřítomni: I. Vodochodský
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová,
Ing. Rovenská - omluvena, Ing. Bc. M. Mejstřík, Ing. Kratochvílová, R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
za rok 2015 - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
4. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z POV 2015 a 2014 obci Svídnice, Klášterská
Lhota, Mikroregion Hustířanka – Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
5. Žádost o změnu smlouvy pro poskytnutí dotace z POV 2015 mimo režim de minimis obci Suchý
Důl - – Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
6. Žádost o změnu režimu schválené dotace DSO Broumovsko - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
7. Žádost o změnu realizace projektu Městysu Miletín a Městu Náchod - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
8. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále – obec Kratonohy Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
9. Jmenování členů hodnotící komise pro dotační programy 15RRD05 a 15CRG01 a aktuální
informace k programu 16RRD05 - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
10. Prodloužení splatnosti půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Život bez bariér, z.ú. – Ing.
Rovenská.
11. Různé.

K bodu 1.
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje Bc. Petr Luska.
USNESENÍ VRRCR/29/310/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR.
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu: Jiří Gangur, Miroslav Vlasák
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 28. jednání VRRCR ze dne 9. 6.
2015.

USNESENÍ VRRCR/29/311/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 28. jednání VRRCR bez připomínek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 3.
Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje za rok 2015 - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje za rok 2015.
Na základě podaných žádostí byl následně proveden propočet na každou podanou a schválenou
žádost. Celkem bylo přijato 165 žádostí (v dotačním programu 1 – 64 žádostí a v dotačním
programu 2 – 101 žádostí), podpořeno bylo celkem 73 žádostí.
Z četnosti činností administrace žádostí byla pro podanou žádost stanovena částka 800,- Kč
a pro schválenou žádost částka 3 000,- Kč.
Z vytvořené rezervy disponibilních prostředků kapitoly 48 ve výši 1 044 800 Kč je na rozdělení
odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2015 použita částka
347 800 Kč.
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USNESENÍ VRRCR/29/312/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje za rok 2015

II. Doporučuje
Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje za rok 2015 zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 4.
Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z POV 2015 a 2014 obci Svídnice, Klášterská
Lhota, Mikroregion Hustířanka – Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
+ Žádost o změnu termínu realizace projektu obec Ohaveč – předložena v den jednání VRRCR.
Členům VRRCR byly předloženy žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z POV 2015 a
2014 obci Svídnice, Klášterská Lhota, Mikroregion Hustířanka.
Obec Svídnice požádala dopisem ze dne 2. 7. 2015 poskytovatele dotace o změnu charakteru
dotace z investiční na neinvestiční.
Navrhovaná změna – neinvestiční dotace ve výši 600 000 Kč – dodatek ke smlouvě.
Obec Klášterská Lhota požádala dopisem ze dne 19. 8. 2015 poskytovatele dotace o následující
změnu charakteru čerpání dotace:
Investiční výdaje – 0
Neinvestiční výdaje – 215 300 Kč + osobní výdaje 10 000 Kč, tj. celkem 225 300 Kč.
Obec Ohaveč – požádala dopisem 3. 9. 2015 poskytovatele dotace o prodloužení termínu realizace
projektu z důvodu stanoviska statika a nových technologických postupů rekonstrukce objektu. Nový
termín na dokončení projektu je 30. 6. 2016.
Mikroregion Hustířanka požádal poskytovatele dotace o následující změnu charakteru čerpání
dotace:
V průběhu realizace projektu došlo k čerpání finančních prostředků v části investiční a neinvestiční.
Vzhledem k tomu, že se tento poměr čerpání dotace v reálu změnil, požádal Mikroregion
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Hustířanka dopisem ze dne 25. 8. 2015 o změnu v čerpání části investiční/neinvestiční dotace
následovně.
Původní rozdělení dotace:
investiční 272 400 Kč + neinvestiční 27 600 Kč, tj. celkem 300 000 Kč
Nový návrh:
Částka 272 400 Kč - neinvestiční + 27 600 Kč neinvestiční, tj. celkem 300 000 Kč
USNESENÍ VRRCR/29/313/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
1. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z POV 2015 a 2014 obci Svídnice,
Klášterská Lhota, Mikroregion Hustířanka.
2. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu obci Ohaveč do 30. 6. 2016.

II. Doporučuje
1. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z POV 2015 a 2014 obci Svídnice,
Klášterská Lhota, Mikroregion Hustířanka zastupitelstvu ke schválení.
2. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu obci Ohaveč do 30. 6. 2016
zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Žádost o změnu smlouvy pro poskytnutí dotace z POV 2015 mimo režim de minimis obci
Suchý Důl - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o změnu smlouvy pro poskytnutí dotace z POV 2015
mimo režim de minimis obci Suchý Důl.
Obec Suchý Důl obdržela návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v režimu de minimis č. 15POV02-0006/NA/NEINV, na kterou posléze reagovala požadavkem na
poskytovatele dotace o možnost posouzení popisu projektu a vyčlenit tak dotaci na jeho realizaci
mimo režim de minimis- projektu „Oprava místní komunikace „Malá strana“ .
Jedná o opravu stávající místní nezpevněné komunikace, kolem které bydlí občané a její opravou
dojde ke zkvalitnění přístupu pro občany k jejich domovům a zároveň ke zvýšení bezpečnosti při
pohybu po komunikaci.
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USNESENÍ VRRCR/29/314/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost o změnu smlouvy pro poskytnutí dotace z POV 2015 mimo režim de minimis obci
Suchý Důl.
II. Doporučuje
Žádost o změnu smlouvy pro poskytnutí dotace z POV 2015 mimo režim de minimis obci
Suchý Důl zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Žádost o změnu režimu schválené dotace DSO Broumovsko - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o změnu režimu schválené dotace DSO Broumovsko.
V popisu projektu „Malé letní dovádění“ žadatel o dotaci uvedl, že díky projektu DSO Broumovsko
2015 bude podpořeno konání kulturně společenské akce, čímž by mohly být naplněny znaky
veřejné podpory. Vzhledem k tomu, že Broumovsko patří do příhraniční oblasti, bylo před
poskytnutím dotace stanoveno, že přidělená dotace bude poskytnuta v režimu de minimis.

USNESENÍ VRRCR/29/315/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost o změnu režimu schválené dotace DSO Broumovsko.
II. Doporučuje
Žádost o změnu režimu schválené dotace DSO Broumovsko zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 7.
Žádost o změnu realizace projektu Městysu Miletín a Městu Náchod - Ing. Bc. M. Mejstřík,
DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o změnu realizace projektu Městysu Miletín a Městu
Náchod - změny projektů v dotačním programu 15RRD01 „Podpora hasičské techniky pro obce
s JPO“ oblast regionální rozvoj.
Městys Miletín
Předmětem žádosti je změna termínu ukončení projektu, kterou by došlo k prodloužení projektu
z původního termínu ukončení k 30. 10. 2015 na 31. 10. 2016. Důvodem je kompletní rekonstrukce
(repase) hasičské cisterny CAS 32.
Město Náchod
Předmětem žádosti je změna projektu z původně uvažované CAS (cisternové automobilové
stříkačky) 20 na CAS 30 pro JSDH Náchod.

USNESENÍ VRRCR/29/316/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Žádost o změnu realizace projektu Městysu Miletín – kompletní rekonstrukce (repase)
hasičské cisterny CAS 32 s termínem ukončení 31. 10. 2016.
2. Žádost o změnu realizace projektu Městu Náchod - původně uvažované CAS (cisternové
automobilové stříkačky) 20 na CAS 30.

II. Doporučuje
1. Žádost o změnu realizace projektu Městysu Miletín – kompletní rekonstrukce (repase)
hasičské cisterny CAS 32 s termínem ukončení 31. 10. 2016 zastupitelstvu ke schválení.
2. Žádost o změnu realizace projektu Městu Náchod - původně uvažované CAS (cisternové
automobilové stříkačky) 20 na CAS 30 zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále – obec Kratonohy
- Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
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Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a
příslušného penále obci Kratonohy.
Ze závěru daňové kontroly za nedodržení průběhu veřejné zakázky malého rozsahu a nedodržení
ustanovení § 6 zákona č. 137/20006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo k porušení rozpočtové
kázně, za které je poskytovatel dotace povinen nařídit příjemci dotace odvod 50 % z poskytnuté
dotace, tj. 370 000 Kč z celkové výši 740 000 Kč a příslušné penále 211 640 Kč.
Poskytovatelem bylo navrženo prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 80 %, tj. 296 000 Kč a penále v plné výši, tj. 211 640 Kč.

USNESENÍ VRRCR/29/317/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále obci Kratonohy.
II. Doporučuje
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 80 % odvodu a příslušného penále ve
výši 100 % obci Kratonohy zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Jmenování členů hodnotící komise pro dotační programy 15RRD05 a 15CRG01 a aktuální
informace k programu 16RRD05 - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh na jmenování členů hodnotící komise pro dotační programy
15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK a 15CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras.
Dále byli členové VRRCR seznámeni s aktuálními informacemi k programu 16RRD05 - Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK – úpravy v oblasti rozšíření uznatelných
výdajů.
Hodnotící komise - složení - 15RRD05 – cyklotrasy KHK
Bc. Petr Luska
Předseda komise
Člen komise
Miroslav Vlasák
Člen komise
Ing. Miroslava Součková
Člen komise
Jiří Gangur
Člen komise
MUDr. Pavel Trpák
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Hodnotící komise - složení – 15CRG01 – úprava lyžařských tras
Bc. Petr Luska
Předseda komise
Člen komise
Miroslav Vlasák
Člen komise
Ing. Miroslava Součková
Člen komise
Jiří Gangur
Člen komise
MUDr. Pavel Trpák

USNESENÍ VRRCR/29/318/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Souhlasí
Se jmenováním členů hodnotící komise pro dotační programy 15RRD05 a 15CRG01.
II. Bere na vědomí
Aktuální informace k programu 16RRD05.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 10.
Prodloužení splatnosti půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Život bez bariér, z.ú. –
Ing. Rovenská.
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu včetně příloh k návrhu na prodloužení splatnosti
půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Život bez bariér, z.ú.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo v roce 2011 usnesením č. ZK/19/1369/2011
poskytnutí investiční půjčky ve výši 1 000 000 Kč sdružení Život bez bariér. Půjčka byla určena na
financování projektové dokumentace pro rekonstrukci a přestavbu řeholního barokního kláštera
pavlánů v Nové Pace na objekt Centra bez bariér – II. etapa.
18. března 2013 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo uzavření Dohody o splátkách
s uznáním dluhu s výše jmenovaným subjektem, dle které měla být půjčka splacena ve dvou
splátkách po 500 000 Kč nejpozději do 31. 12. 2015.
První splátku ve výši 500 000 Kč dlužník splatil ve stanoveném termínu do 31. 12. 2014.
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Dne 10. 6. 2015 se zástupce z.ú. Život bez bariér obrátil na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
s žádostí o prodloužení splatnosti druhé splátky. Navrhujeme tedy splatnost dle následujícího
harmonogramu:
• Splátka 100 000 Kč nejpozději do 31. 12. 2015
• Splátka 400 000 Kč nejpozději do 31. 8. 2016
Poznámka: V RK materiál byl, jde do ZK 14 9. 2015.

USNESENÍ VRRCR/29/319/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Prodloužení splatnosti půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Život bez bariér, z.ú.

K bodu 11.
Různé.
K bodu 11.1.
Kongresová turistika – Mgr. Kudrnáčová, Ing. Kratochvílová.
Královéhradecký kraj spolu s Městem Hradec Králové jednají o založení regionální kanceláře pro
kongresovou a incentivní turistiku - Convention Bureau Královéhradeckého kraje (dále CB KHK).

Jeho základním cílem bude propagace Královéhradeckého kraje jako kongresové a incentivní destinace,
koordinace MICE činností v Královéhradeckém kraji, vše za účelem navýšení počtu MICE akcí v jednotlivých
územích Královéhradeckého kraje.

(MICE = Meetings - setkání, semináře, kolokvia, schůze, Incentives - incentiva, motivační pobyty,
Conventions/Conferences - kongresy/konference, Exhibitions/Events - výstavy/akce)
Funkci regionální kanceláře CB KHK by měla vykonávat Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost s.r.o., která bude mít na činnost vyčleněného 1 pracovníka. Královéhradecký kraj bude
s CB KHK úzce spolupracovat a podílet se na koordinaci aktivit CB KHK. Rozsah spolupráce a
systematická podpora MICE bude řešena v rámci Smlouvy o spolupráci, která bude uzavřena mezi
Královéhradeckým krajem, Městem Hradec Králové a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností,
s.r.o.
CB KHK by se následně mělo stát členem „celostátního“ Czech Convention Bureau – CzechTourism (dále CzB
CzT), jehož hlavním cílem je jednotná propagace celé ČR v oblasti MICE. Členství v CzB CzT skýtá mj. výhody
finančního příspěvku regionálním kancelářím na marketingové aktivity ze strany CzT.
Členem CzB se může stát subjekt, který pověří hejtman příslušného kraje a tento subjekt musí zajišťovat
oblast MICE za území celého kraje.

V rámci České republiky jsou v CzB CzT zastoupeny regionálními kancelářemi všechny kraje –
vyjma Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje, který je saturován pražským CB.
Oficiální název „Hradec Králové Region Convention Bureau“ (vhodnější název „East Bohemia
Convention Bureau“ má již zaregistrován Pardubický kraj)
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Zahájení činnosti: 1. 1. 2016
Činnost CB KHK:
1) Zpracování studie Kongresové a incentivní turistiky /dále KIT/pro Královéhradecký kraj do
r. 2020 – výchozí stav, etapy rozvoje, cílový stav, pasportizace území pro oblast KIT vč.
doprovodné infrastruktury, vytvoření databáze MICE KHK (bude zpracováno externě)
2) Navázání spolupráce s destinačními společnostmi v KHK, se subjekty MICE v KHK, UHK
a vytvoření partnerské sítě
3) Vytvoření nabídky za KHK pro oblast MICE v rozdělení: kongresy, konference, semináře,
workshopy, festivaly, atd.
4) Marketingové aktivity
• Vytvoření webových stránek a jejich průběžná aktualizace
• Promomateriály s nabídkou KHK jako destinace MICE
• Prezentace na sociálních sítích – facebook apod.
• Prezentace v Newsletteru Královéhradeckého kraje a dalších tiskovinách a médiích
• Pořádání tiskových konferencí se zaměřením na MICE
• Pořádání press a fam tripů
• Účast na prezentačních akcích a veletrzích se zaměřením na MICE
5) Sběr dat, statistiky pro oblast MICE, stanovení cílových skupin
6) Navázání úzké spolupráce s již existujícími regionálními kancelářemi Czech Convention
Bureau
7) Vytvoření manuálu pro pořadatele akcí MICE v Hradci Králové a následně v KHK
8) Vytipování potenciálních pořadatelů MICE akcí v KHK, resp. ČR
9) Realizace závěrů zpracované studie – viz bod 2)
V současné době probíhají ještě v této věci jednání mezi Královéhradeckým krajem, Městem
Hradec Králové a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností, s.r.o.
Výše finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na činnost CB KHK pro rok 2016 se
předpokládá cca 150 000,- Kč.
Záměr vzniku CB KHK a pověření Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. jeho výkonem
bude projednáno na nejbližším jednání Rady Královéhradeckého kraje.

USNESENÍ VRRCR/29/320/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o založení regionální kanceláře pro kongresovou a incentivní turistiku –
Convention Bureau Královéhradeckého kraje.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 11.2.
Dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015 - Ing. Bc. M. Mejstřík,
DiS.
Členové VRRCR obdrželi elektronicky dodatečnou informaci o dotacích na výdaje jednotkám
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015.
Na základě rozhodnutí MV ČR – GŘ HZS ČR obdržel Královéhradecký kraj do svého rozpočtu
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 5 221 000 Kč na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015, která
byla navýšena o vratku dotace z roku 2014 ve výši 26 400 Kč. Celkem byla pro rok 2015poskytnuta
neinvestiční dotace ve výši 5 247 400 Kč.
Dne 8. září 2015 proběhne jednání komise složené ze členů HZS Královéhradeckého kraje, která
rozhodne o rozdělení zbývající částky ve výši 1 334 518,48 Kč na výdaje uvedené v účelu
15JPO03.
Jedná se o výdaje: A) na odbornou přípravu,
B) na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod
C) výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy.

USNESENÍ VRRCR/29/321/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015.
II. Doporučuje
Dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015 zastupitelstvu ke
schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Příští jednání - VRRCR 27. 10. 2015

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

………………………

Ověřovatel zápisu: Jiří Gangur

………………………

Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák

……………………….

Zapisovatelka: Renata Fodorová

..…………………….
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